
Funded by the European Union

ORD ÄR VIKTIGA

Lärandemål 

För att förstå ord som flykting, migration och asyl krävs några grundläggande kunskaper. 

Ordet flykting används ofta brett om människor som har tvingats lämna sina hem på grund av krig, våld eller 
förföljelse. 

Men det finns olika kategorier av tvångsfördrivna personer som har olika slags behov. För att få en djupare 
förståelse av det här invecklade ämnet är det viktigt att veta precis vad de olika kategorierna syftar på. 

Läs definitionerna nedan i fallande ordning uppifrån och ner och använd dem varje gång du diskuterar 
dem när du undervisar om flyktingar, asyl och migration. 

Flyktingar 

Flyktingar är människor som har flytt från krig, våld, oroligheter eller 
förföljelse och korsat minst en internationell gräns för att finna en fristad i 
ett annat land. Flyktingar skulle utsättas för fara om de återvänder till sitt 
land. 
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Migranter 

Precis som flyktingar så är migranter personer som har flyttat till ett 
annat land. Men de har flyttat av en annan anledning. Migranter flyttar 
till ett annat land på grund av något annat än krig, våld, oroligheter 
eller förföljelse. En migrant kan återvända till sitt land utan att vara i 
omedelbar fara. 

Asylsökande 

Asylsökande är människor som söker internationellt skydd från oroligheter 
och förföljelse. Precis som flyktingar befinner sig asylsökande i ett annat 
land, men de måste fortfarande bevisa att de har giltiga skäl för att fly 
från sitt land. Tjänstemän i värdlandet utvärderar om en asylsökandes 
påståenden är trovärdiga och om värdlandet ska acceptera dem som 
flykting eller ge dem någon annan typ av skydd. 

Internflyktingar 

Precis som flyktingar så är internflyktingar människor som har flytt undan 
krig, våld, oroligheter eller förföljelse. Men internflyktingar har inte korsat 
några internationella gränser för att hitta en fristad. De är fortfarande 
kvar i sitt eget land men har flyttat till ett nytt område. Precis som 
flyktingar kan det vara farligt för dem att återvända hem. 

Statslösa personer 

Statslösa personer är människor som inte är medborgare i något land. 

Återvändande personer 

Återvändande personer är människor som har återvänt hem efter att ha 
varit på flykt. 
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Det här paketet med undervisningsmaterial har samproducerats av 

Ensamkommande barn 

Barn som har skilts från båda sina föräldrar eller som inte tas om hand av 
någon vuxen som, enligt lag eller sedvana, har ansvar för att göra det. 

UNHCR 

UNHCR är FN:s flyktingorgan och skyddar människor som tvingats fly från 
sina hem på grund av oroligheter och förföljelse. UNHCR arbetar i över 
130 länder och hjälper miljontals människor genom att ge livräddande 
stöd, trygga grundläggande mänskliga rättigheter och hjälpa dem att 
bygga en bättre framtid. 

Unicef 

En förkortning av den engelska beteckningen för FN:s barnfond (United 
Nations Children’s Fund). Förkortningen bygger på organisationens 
tidigare namn (United Nations International Children’s Emergency Fund). 
Unicef främjar varje barns rättigheter och välfärd. Unicef och dess 
samarbetspartner är aktiva i 190 länder och territorier för att se till att 
barnens rättigheter efterlevs i praktiken, med ett särskilt fokus på de mest 
utsatta och utelämnade barnen.

Europeiska unionen 

EU är ett partnerskap mellan 27 europeiska länder, så kallade medlems-
stater, som har slagit sig samman för att göra framtiden bättre. EU-län-
derna samarbetar för att förbättra alla sina invånares livsförhållanden och 
samtidigt respektera varje lands unika kultur och traditioner. I EU bor över 
446 miljoner människor, eller ungefär 6 % av världsbefolkningen. Med-
borgare i en medlemsstat är även medborgare i EU. 
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